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Abstract 

A transmedial narrative is to tell a story over different mediums. It's a fairly new area that 

took its start in 2003 by Henry Jenkins. Since then has the interest of this new way to tell a 

story become more and more popular. But since the access to internet and media makes it 

possible to reach out to a much younger audience. The research needs to do that aswell. 

This is a case study that is aiming to find out how a transmedial narrative could be 

successfully designed for children. Through analysing and comparing two giants of 

transmedial storytelling who has their main target audience as children. Disney's Frozen 

and Cars. Through mapping of boths brand’s transmedial ecosystems, then analyse them 

with transmedial theories, and theories about narratives for children. This paper will in the 

end come up with four components that all needs to take into consideration when designing 

successfully a transmedial narrative for children. The four components are the following: 

World, Content, Characters and Accessibility.  

 

Förord 

Ett stort tack till Johan Bodén för hans stöd och vägledning under denna studie. Vi vill även 

rikta ett tack till Göran Carlsson, Ulla Karlsson, Maria Tällö och Titti Wästberg för de 

intressanta diskussionerna de har bidragit med.  
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1. Inledning 

Berättande har alltid varit en viktig del i människors liv. Både verkliga och fiktiva berättelser 

används frekvent. Men parallellt med att tiderna har förändrats har också berättandets form 

förändrats. Under 1900-talet fick radion, filmen och TV:n sitt stora genombrott, men det var 

först i och med datorns intåg som grunden på allvar lades till en dubbelriktad virtuell 

kommunikation (Ågren, 2010). Härigenom har möjligheter för en ny form av berättande 

skapats. Möjligheten att kunna interagera mellan berättande och mottagare. En av dessa nya 

former som vuxit fram är transmedia. En berättelseform som sträcker sig över flera media 

(Jenkins, 2003). Meningen med att använda transmedia är oftast för att skapa ett större 

engagemang och nya upplevelser för användaren. Det finns flera exempel på detta så som, 

Game of Thrones, The Hunger Games och The Dark Knight som alla skapat transmediala 

kampanjer för att marknadsföra och locka intressenter (Fiorelli, 2013). Trots att det är ett 

relativt nytt område, har en hel del forskning redan bedrivits i ämnet. En av de mest 

framstående forskarna inom området är i dagsläget Henry Jenkins som myntade begreppet 

transmedia. 

En brist inom området är forskning kring transmediala narrativ som riktas mot barn. Det 

har bedrivits forskning om Transmedia Play (Herr-Stephenson, Alper and Riley, 2014). 

Transmedia Play undersöker hur transmediala strukturer kan användas i undervisning, men 

den bygger på befintlig forskning. När det kommer till ett transmedialt narrativ riktat mot 

barn, finns det inte någon direkt forskning. Frågan är om detta beror på att den forskning 

som bedrivits varit så generell att den täckt in alla åldrar eller att det inte funnits tillräckligt 

stort antal transmediala narrativ för barn som forskningsunderlag? Eller kan det vara så att 

resurserna har lagts på annan forskning i området?    

Det som finns i dagsläget är en studie om hur väl transmedia lämpar sig mot barn 

(Pietschmann, Völkel & Ohler, 2014). I den menar man att datorer, mobiler och surfplattor är 

något som inte används i de lägre åldrarna. Motsatsen framkommer i statistik från Statens 

medieråd (2015) som visar på att teknikanvändandet sjunker i åldrarna.  

Något som det däremot har bedrivits forskning inom är att skriva narrativ som riktar sig 

till barn. En som har skrivit mycket inom detta område är Nikolajeva (2017) som är professor 

vid Cambridge University och författare av boken Barnbokens Byggklossar.  

I denna studie är vår ambition är att undersöka om det är möjligt att föra samman dessa 

två forskningsområden. För att genomföra detta har två studieobjekt valts ut. Dessa båda har 

lyckats med ett transmedialt narrativ som riktar sig till barn. Disneys Pixars Cars och Disneys 

Frozen som båda är två internationella succér. Dessa kommer sedan att metodiskt kartläggas, 

organiseras efter en modell som Jung, Lee, You, & Nam (2016) tagit fram. För att sedan 

analysera dem med stöd av den forskning som bedrivits inom de båda områdena.   
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1.1 Problemformulering 

Idag finns det transmediala narrativ som riktas till barn. Exempelvis Disney och Dreamworks 

jobbar mot denna målgrupp. Dessvärre finns det i dagsläget lite som understödjer hur ett 

narrativs uppbyggnad kan se ut i detta avseende. Därav kommer vår studie att försöka belysa 

frågan:  

 

Hur kan ett transmedialt narrativ designas för att framgångsrikt nå ut till barn? 

1.2 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka delar som förekommer i framgångsrika 

transmediala narrativ som riktar sig till barn, då de flesta transmediala fallstudier som gjorts 

inte har varit inom barngenren. Genom att undersöka två framgångsrika transmediala 

narrativ inom barngenren, vill vi peka på vilka komponenter de har gemensamt. Dessa 

komponenter ska sedan kunna användas som underlag för att designa lyckade transmediala 

narrativ.  

1.3 Avgränsningar 
Arbetet avgränsar sig till animerade Disney filmer under 2000-talet. Det grundar sig i att 

Disney har lyckats skapat ett flertal framgångsrika produkter. Transmedia är ett modernt 

begrepp och är lättare att applicera på nyare medier. Främst för att det idag finns flera 

plattformar för narrativ.  

Barnfilmer har ofta en åldersgräns på sju år utan vuxet sällskap. Enligt svensk Lag (SFS 

2010:1882) sätts åldersgränsen på filmer utifrån barns välbefinnande. Vårdguiden 

(https://www.1177.se/Vasterbotten/Tema/Barn-och-foraldrar/Mat-somn-och-praktiska-

rad/Praktiska-rad/Leksaker-for-barn-i-olika-aldrar/?ar=True) har tillsammans med 

Ingela Nordmark Lindberg som är förskolepedagog och lekterapeut skapat en lista med 

rekommenderade åldrar på produkter. Böcker och enkla spel rekommenderas främst från en 

ålder på tre år, enligt denna lista. Därefter valdes målgruppen 3-12 år. Denna målgrupp 

kommer härefter att refereras till som “barn”. Anledningen till att vi gör denna distinkta 

avgränsningen är att vi vill ringa in den målgrupp som det ännu inte bedrivits någon narrativ 

transmedial forskning kring. 
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2. Relaterad forskning 
Detta är en studie som bygger på att sammanfläta två olika forskningsområden, därför 

kommer det här kapitlet att presentera den forskning som finns i dagsläget. Genom detta ges 

en förståelse för det nuvarande forskningsläge som följande arbete grundar sig på. Först 

kommer vi att presentera forskning inom transmedia och därefter forskning om narrativ som 

riktar sig mot barn.   

2.1 Transmedia 
Forskningen inom transmedia storytelling tog fart i samband med att Henry Jenkins (2003) 

myntade begreppet. Han definierar det som, ett narrativ som sträcker sig över flera medier. 

Sedan dess har forskningen vuxit tillsammans med användningen av digitala medier. En 

annan framstående teoretiker inom transmedia är Carlos. A Scolari. Han har definierat 

transmedia som, en berättelse som berättas över mer än ett media. I samma artikel, 

Storytelling: Implicit Consumers, Narrative Worlds, and Branding in Contemporary Media 

Production: skriver Scolari att det finns tre olika typer av konsumenter (Scolari, 2009). 

 

Figur 1: Visuell definition av Scolaris transmedialakonsumenter.  

 

Exempel på detta är: Textkonsumenter tar del av en bok. Mediakonsumenter tar del av flera 

böcker. Transmediakonsumenter tar del av böcker, filmer, tidningar och serier med mera.  

Henry Jenkins (2010) skrev: 7 Principles of transmedia. Men hjälp av dessa principer 

kommer den forskningen som är relevant för denna studie att presenteras.  

Spridbarhet mot Fördjupning. Jenkins menar på att Spridbarhet står för processen att 

sprida media. Det ställer han mot Fördjupning, som står för möjligheten att kunna fördjupa 

sig inom områden. En möjlighet för dem som vill engagera sig och lära sig mer (Sharma, 

Dabhade & Dhanawade, 2016). Jenkins (2003) skriver också om att varje Ingång till det 

transmediala narrativet ska kunna stå på egna ben. Med det menar han att det ska gå att ta 

del av varje enskild del utan något krav på förkunskaper.  

Kontinuitet mot Multiplicitet. Jenkins (2010) väljer att beskriva Kontinuitet med 

begreppet: Canon som är de officiella delarna i en historia. Till exempel konsumentgenererad 

konst och spinoff-serier anses inte vara en del av den officiella historien (Blumenthal & Xu). 

Multiplicitet agerar motpol till Canon. Det innebär, ett sätt att vara öppen för nya tolkningar 

och alternativa narrativ.   
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Immersion mot Extraktion. Immersion innebär att helt försvinna in i en fiktiv värld eller 

narrativ (Sharma et al., 2016). Den principen som står i motpol till att försvinna in i en värld 

är Extraktion (Jenkins, 2010). Det syftar på att extrahera något från den fiktiva världen och 

kunna tillämpa i sitt vardagliga liv. Extraktion förekommer ofta inom utbildning såsom 

transmedia play (Herr-Stephenson et al., 2014).      

Världskapande: Innebär byggandet av en fiktiv värld (Jenkins, 2010). Det kan vara allt 

från ett samhälle som Emil i Lönneberga, till en hel värld som i Game of Thrones. Ryan 

(2013) mena på att en värld kan ha en av tre följande förhållanden till texter:  

 En text/en värld- relation innebär att det är en historia i en värld.  

 En text/flera världar- relation innebär att ett narrativ som tar form i flera olika 

världar. Ett vanligt exempel på detta är spel, där användaren gör val som avgör en 

kedja av event.  

 En värld/flera texter- relation. Detta innebär att en värld lyckas hålla uppe flera olika 

berättelser inom sig.  

 

Styrkan i den sistnämnda relationen beskriver Sharma et al. (2016):   

      

”Say, a script has a fairly good story which becomes a movie later. And with 

each sequel of the movie you get to familiarize with all the characters of that 

movie. These characters in turn supports the creation of multiple stories. And 

hence, you are able to create a world which would support multiple characters 

and multiple stories across multiple media. Worldbuilding refers to the 

transmedia extensions where a narrator takes the pleasure of using best of 

both worlds i.e. the real world and the digital experiences. The concept is very 

much connected to the idea of immersion and extractability where consumer 

get to interact with the world represented in narratives.” (Sharma et al., 2016, 

s. 1890). 

 

Med detta menas att om man lyckas skapa en transmedial värld, som kan understödja flera 

och lika karaktärer och berättelser, så skapas friheten hos författaren att använda de bäst 

lämpade medier för att driva narrativet framåt. En värld med flera olika texter kommer att ha 

olika typer av konsumenter (Scolari, 2009) som tar till sig dem. Detta kommer bero på att 

varje individ engagerar sig olika mycket. Philips (2012) menar på att när transmedia ska 

utformas måste det tas hänsyn till alla typer av konsumenter som finns i målgruppen. Att ha 

starka karaktärer är något som även Jenkins (2003) tar upp. Blumenthal & Xu (2012) har 

försökt fånga dessa aspekter under begreppet Mytologi och det begreppet kommer denna 

undersökning använda sig av.  
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I en Mytologi bör följande punkter finnas med enligt Ryan (2013):    

 

”Static component: 

1. An inventory of existents comprising the kinds of species, objects, and 

social institutions that populate the storyworld and the cast of 

individual characters who act as protagonists.  

2. A folklore relating to the existents (backstories,legends,rumors) 

3. A space with certain topographic features 

4. A set of natural laws 

5. A set of social rules and values 

Dynamic component:    

6. Physical events that bring changes to the existents 

7. Mental events that give significance to the physical events (i.e., the 

motivations of the agents and the emotional reactions of both agents 

and patients), affect the relations between characters, and occasionally 

alter the social order”   

(Ryan, 2013, s. 364).   

  

Succession definieras som olika delar, likt kapitel i en bok. Där varje del kan stå för sig 

själv men ska motivera mottagaren att ta del av nästa del. När alla delar är tillsammans 

bildas en helhet (Jenkins, 2010). Ett vanligt exempel på detta är en serie. Ett annat sätt att 

använda sig av Succession är på det sättet som gjordes i The Matrix. Mellan den första och 

andra filmen skapades material (Jung et al., 2016). Detta för att uppehålla intresset mellan 

de olika delarna. I fallet The Matrix släpptes en animation och ett dataspel om vilket det sas 

att konsumenterna skulle behöva ta del av för att kunna hänga med i den andra filmen. (Jung 

et al., 2016).  

Subjectivitet. Det innebär att belysa en händelse eller en berättelse från flera olika 

perspektiv. Sharma et al. (2016) skriver att det oftast är sekundära karaktärer som driver 

denna del. Då de har möjlighet att kunna bidra med nya bakgrundshistorier och insikter 

kring fenomen. Scolari (2009) lyfter upp att på olika plattformar måste narrativet drivas 

framåt på olika sätt för att kunna erbjuda en ny upplevelse på vardera medium. När material 

skapas som inte är en del av narrativets omfattning i originalet kallas de delarna för 

expansioner (Ryan, 2013)  

Utförande: Jenkins (2010) menar att begreppet syftar på att locka, intressera, och 

motivera till att engagera sig i det transmediala narrativet. Philips (2012) menar på att det 

enklaste sättet att engagera folk är genom spelliknande utmaningar som belönar 

deltagarna.     
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2.2 Narrativ 
 

Narrativ är en underbyggnadsstruktur av ett konstverk likt filmer, böcker, tavlor och teater. 

Ett kännetecken för narrativa strukturer är att de fastställer relationer mellan karaktär, 

föremål, platser, tid och rum. Ett visuellt narrativ bygger på hur händelser uppkommer och 

skapar tidsramar som sedan betraktaren får se veckla ut sig i en verklighetstrogen följd av 

berättande (Dewdney & Ride, 2013). Ett narrativ är ett berättande med starka karaktärer och 

en handling. Ett narrativ är lika viktigt för ett företag som för en interaktionsdesign eller 

strukturen av en produkt (Benyon, 2014).  

I böckerna Barnbokens byggklossar (Nikolajeva, 2017) och Bilderbokens pusselbitar 

(Nikolajeva, 2000) beskrivs hur narrativ riktat till barn bör byggas upp. Nikolajeva (2017) 

skriver att narrativ till barn inte bör vara parallella. En bok där läsaren följer flera karaktärer 

kan i flera fall var svårt för barn att förstå. Detta då de inte har kapaciteten att minnas flera 

handlingar samtidigt. Döden är också något Nikolajeva (2017) diskuterar. Döden är nämligen 

något som kommer och går likt mode i barnböcker. Till en början var döden en sak som ofta 

förekom i vardagen och därav benämndes det ofta i böcker. Under 1800-talet, var 

kristendomen stor, vilket gav en positiv bild av barnadöden. Detta då barn såg som osyndiga 

och fick förenas med Skaparen. Kristendomen gav också döden ett ängelansikte. Till exempel 

i Pippi Långstrump då Pippis mamma beskrivs som en ängel som vakar över henne. Under 

en tid betraktades döden som något obehagligt. Det finns fortfarande spår av det idag men 

Nikolajeva hävdar att medievåldet är en del av vardagen. Detta gör att barn har mer tolerans 

än vad vuxna tror gentemot död. En sak som ofta förekommer i narrativ riktat mot barn är 

ett lyckligt slut. Tillskillnad från döden har det lyckliga slutet vuxit fram på senare tid. 

Nikolajeva (2017) ger exempel på lilla sjöjungfrun. Originalet från 1800-talet har ett tragiskt 

slut medan Disneys version av sagan från 1980-talet slutar lyckligt. Ett lyckligt slut hävdar 

Nikolajeva inte är nödvändigt då barn har en positiv världssyn. 

Barn har ofta enbart ett intresse för huvudrollen (Nikolajeva, 2017). Detta innebär att det 

lyckliga slutet enbart behöver beröra huvudrollen. Det att lätt att ta miste på vem som är 

huvudroll i barns ögon. Detta då barn anser att huvudrollen är den som syns mest i bild. 

Enligt Nikolajeva ser vuxna den roll som utvecklas mest som huvudroll. I exemplet Peter Pan 

anser barn att huvudrollen är Peter Pan, men Nikolajeva (2017) hävdar att han är en 

katalysator gentemot barnen i narrativet. Katalysator är en karaktär som leder narrativet 

framåt för huvudroller. Om katalysatorn inte är med i narrativet kommer huvudrollens 

vardag se sig lik ut.  

I boken Bilderbokens pusselbitar (Nikolajeva, 2000) ges förklaring till varför det ofta 

förekommer att föremål har liv i narrativ riktade mot barn. Detta är för att barn växer upp 

och ett föremål inte åldras. Nikolajeva (2000) hävdar att ett föremål är lättare att identifiera 

sig med än vuxna. Det vill säga att föremålet ges känslor. Detta gör att en historia kan hålla 

på i flera år utan att det syns att karaktärer åldras. Danovitch & Mills (2014) artikel som 

publicerades i Journalen om Experimentell barnpsykologi bygger på tre stycken experiment, 

om huruvida barns val kan påverkas av bekanta karaktärer. Undersökningen kom fram till 

att barn lyssnar och har mer tillit till bekanta karaktärer, mer än vad de har gentemot 
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obekanta., även om vissa av dessa gav negativa uppmaningar. I undersökningen fick barn 

välja mellan en ny leksak och en trasig leksak. Den nya var en obekant karaktär och den 

trasig var en bekant karaktär. De flesta valde den trasiga på grund av att den var bekant. 

Pietschmann et al. (2014) nämner karaktärens betydelse för transmedia i artikeln 

Limitations of Transmedia Storytelling for Children. Detta leder till att merchandise 

försäljningen kan öka om det finns intresse för karaktären. Om barn har ett intresse för 

karaktärer kan det vara en ingång till ett transmedialt narrativ.  
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3. Metod 

Här introduceras det val av metod som vi använt i vår studie. Studien utgår ifrån en kvalitativ 

insamlingsmetod, vilket vi fann lämpligt utifrån vår frågeställning. Den metod som användes 

gav en möjlighet att samla in en stor mängd kvalitativ data. Datan kartlades utifrån Jung et 

al. (2016) modell. Den insamlade datan gav oss möjlighet att göra en kartläggning av ett 

transmedialt ekosystem.. Ekosystemet ger en överblick av narrativet som helhet. Detta gör 

det möjligt att genomföra en systematisk analys. Mot slutet rannsakas urvalet som gjorts för 

detta arbete, samt metodkritik. 

3.1 Kvalitativ metod 

Studien bygger på en kvalitativ datainsamling som uttrycks ofta i beskrivningar, 

aktivitetsskildringar och bilder. Sällan i siffror likt en kvantitativ insamling (Preece, Sharp & 

Rogers, 2015). En kvalitativ datainsamling har gjorts för att skapa en kartläggning av 

ekosystem, för två transmediala världar som båda har varit framgångsrika och fortfarande är 

aktuella. Det har även skett en kvalitativ datainsamling utifrån vilka produkter som 

analyserats, de produkter som ses på i detta arbete är de mest lyckade delarna av det 

transmediala narrativet.  

Genom att sedan göra en kvalitativ analys på den insamlade datan blir det enklare att 

identifiera mönster och teman (Preece et al., 2015). Syftet med datainsamlingen är att 

lättöverskådligt kunna presentera de båda transmediala narrativen för att sedan kunna göra 

en analys och se liknader och skillnader. Därför har en kvalitativ datainsamling valts framför 

en kvantitativ datainsamling.  
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3.1.2 Innehållsanalysmetod 

Datainsamlingen bygger på en innehållsanalysmetod av Jung et al. (2016) som togs fram 

specifikt för att kunna systematiskt kartlägga ett transmedialt ekosystem. Modellen kan 

brytas ner i fyra olika delar: Innehåll, karaktärer, narrativ expansion, ekosystems expansion. 

Varje del består av en tabell som på ett lättöverskådligt sätt presenterar datainsamlingen. 

Valet att att använda modellen från A computational model of transmedia ekosystem for 

story-based contents (Jung et al., 2016) som publicerades i 75:e volymen av Journalen: 

Multimedia Tools and Applications, beror på att den skapar en möjlighet att dela upp 

narrativ i mindre delar och ger en inblick i de olika delarnas kopplingar till varandra. 

Kategoriseringen av innehållet sker genom att varje del i narrativet skrivs upp med dess 

titel, slags medium, publiceringsår. Det ska även noteras om delen ingår i ett paket. Det vill 

säga om det är en del av en större berättelse. Är det en trilogi kommer alla tre filmer ingå i ett 

paket. Sedan ges en kod för att förkorta namn på produkten, då titeln är för lång för att skriva 

i ekosystemet. För att exemplifiera detta används “Sagan om ringen” skriven av J. R. R. 

Tolkien, främst för att det är ett välkänt varumärke som har varit aktuellt under flera år och 

som det gjorts flertalet filmer, böcker och spel om.  

 

Paket Kod Titel Media År 

P1 Bok1 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring Bok 1954 

P2 Film1 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring Film 2001 

P2 Film2 The Lord of the Rings: The Two Towers Film 2002 

Figur 2: En innehålls kategorisering av tre av Sagan om ringens narrativa delar. 

Kolla närmare på den grönmarkerade raden i tabellen. Den första filmen kom ut 2001. Titeln 

på filmen är The Lord of the Rings: The Fellowship of the ring. Då filmen är en del av en 

trilogi så ingår den också i ett paket, P2. Där P1 står för boktrilogin så att det går att skilja bok 

från film. Detta på grund av att vissa skillnader eventuellt kan förekomma i adaptionen. Till 

sist ges den en kod till vardera produkt. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring får 

kod Film1. Detta gör att produkten och beskrivningen av dess delar blir kortare att skriva och 

får plats i tabellerna för karaktärer, narrativ expansion, ekosystems expansion. 
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Karaktärernas position kartläggs över medium för att visa karaktärernas olika roller i olika 

delar av narrativet allt efter som narrativet utvecklas. De olika kategorier som används för 

detta är:  

Kategori Kod Beskrivning 

Huvudkaraktärer Huvud Karaktärer som driver huvudevent framåt och löser 

konflikter 

Biroller  Biroll Karaktärer som kompletterar huvudkaraktären och hjälper 

till att föra intrigen framåt.  

Extras Extra Karaktärer som medverkar i en till två scener. Extras är roller 

som inte bidrar till händelseförloppet men kan bidra till 

problem på gott och ont.   

Figur 3: Definition av Karaktärernas roller i narrativet.  

Denna definition av karaktärerna är densamma som Jung et al. (2016) presenterade. När det 

kommer till att koda och kategorisera karaktärer ställs de upp likt innehållskategoriseringen. 

Karaktärer som finns med i de olika narrativen radas upp under rubriken karaktärer i en 

tabell. Därefter ges de en kod. Exempel, Frodo är ch1 (character1). De produkter som 

kategoriserats tidigare i innehållskategoriseringen tas sedan upp i tabellen som rubriker. 

Under koden av produkten står sedan karaktärens roll. Då Frodo är huvudkaraktär för alla 

tre filmer i Sagan om ringen, kommer det alltså stå Huvud under Film1, Film2 och Film3. 

Nedan exemplifieras denna kategorisering på Sagan om ringens filmtrilogi på följande sätt:  

 

Karaktärer Kod Film1 Film2 Film3 

Frodo ch1 Huvud Huvud Huvud 

Bilbo ch2 Huvud - Extra 

Glorfindel ch3 Extra - Extra 

Figur 4: Kategorisering av Frodos, Bilbos och Glorfindels roller i Filmtrilogin.  

Det är tydligt hur stor roll Frodo har haft genom alla tre filmer då han benämns som Huvud. 

Till skillnad från Glorfindel då hon enbart i tabellen benämns som extra två gånger. Bilbo 

hade en stor roll i första filmen men var inte med i andra. Bilbo är bara med på ett hörn i 

slutet av den tredje filmen. Det går att utläsa att Frodo är den som driver narrativet framåt av 
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dessa tre karaktärer i Sagan om ringen triologin. För att förenkla för läsare kommer 

karaktärerna benämnas, Karaktär(Kod) i löpande text. Exempel på detta: Frodo(ch1).  

De två sista delarna, narrativa expansionen och kartläggningen av ekosystemets expansion 

bygger på varandra. Det narrativa expansionen presenteras också i en tabell som beskriver de 

olika relationerna mellan olika medium. De rubriker som används är: Expansion, 

Synkronisering, Relation och Koppling. Under rubriken expansion så presenteras vilken del 

av expansionen som det kollas på. Dessa presenteras med de koderna, de olika medierna fått 

från innehållskategoriseringen. I synkroniseringen så berättas det om expansionernas 

narrativ ligger synkade eller osynkroniserade med varandra. Med andra ord, sker de olika 

historierna parallellt eller under olika tider på narrativets tidslinje? De olika kategorierna för 

att definiera expansionernas relation till varandra är desamma som presenterades i modellen 

och är följande: 

 

Prequel - Publikation som tillämpas innan huvud narrativet. 

Sequel - Uppföljare som bygger på tidigare publikation.   

Interquel - Expansion som sker inom en del av narrativet. 

Spinoff - Narrativet avviker från huvudnarrativet men karaktärer och platser återkommer.  

Reboot - Narrativet återberättas på ett nytt sätt.  

 

Denna tabell finns för att visa hur kopplingen mellan de olika narrativen ser ut. Om de är löst 

eller inte löst sammankopplade till varandra. Löst sammankopplade innebär att enbart 

karaktärer och miljöer från originalhistorien finns med i narrativet, medan de 

sammankopplade oftast ger en påbyggnad av det redan befintliga innehållet. 

I tabellen står det under rubriken expansion: (Film1 → Film2) och det betyder: 

Film2 koppling till Film1. På samma rad presenteras det olika kategorierna som 

expansionens relation faller in på.  

Expansion Synkronisering Relation Koppling 

Film1 → Film2 Osynkroniserade Sequel Sammankopplat 

Film2 → Film3 Osynkroniserade Sequel Sammankopplat 

Bok1 → Film1 Synkroniserade Reboot Sammankopplat 

Figur 5: Tabell för delar av Sagan om ringens narrativa expansion.  

Den första raden i tabellen kommer att förklaras här. Under sektionen Expansion får man 

information om att det är den andra filmens relation till den första som utreds. Då den andra 

filmen tar upp narrativet, där den första slutar, visar detta på att dessa historier inte är 

synkroniserade med varandra. Därav står det osynkroniserade i tabellen. Tredje spalten 

bygger på kategorisering av relationen mellan filmerna. Relationen mellan The Lord of the 

Rings: The Fellowship of the Ring(Film1) och The Lord of the Rings: The Two Tower(Film2) 

kategoriseras som en Sequel. Detta då The Lord of the Rings: The Two Tower(Film2) är en 
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fortsättning på The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring(Film1) narrativ. Den sista 

spalten i tabellen är om narrativen är sammankopplade eller inte. Då narrativen bygger på 

varandra blir de alltså sammankopplade. Genom denna tabell skapas möjligheten att se vilka 

delar i narrativet som har samma bakgrundshistoria och vilka som bygger på varandra. 

Tabellen för den narrativa expansionen ligger till grunden för ekosystems expansionskarta.  

När en kartläggning är klar av de olika produkterna, narrativen och karaktärerna är det dags 

att göra en kartläggning av ekosystemet. Alltså görs en tydligare bild av ekosystemets 

uppbyggnad. En bok som blivit till film, markeras genom att de placeras lodrätt i förhållande 

till varandra på tidslinjen (se figur 6). Att det handlar om en trilogi markeras genom att de 

tre produkterna som bidrar till trilogin ringas in. De får även en gemensam beteckning som 

är P2(Paket2). Boken har P1(Paket1) då de är första delen av narrativet. I denna karta som 

syns här under är det tydligt att filmerna bygger på varandra. De driver narrativet framåt. Då 

Film1 är en Reboot av Bok1 (se Figur 5), ligger de parallellt på tidslinjen. Vad pilarna gör är 

att förtydliga åt vilket håll narrativet går. Denna tabell skapar också en möjlighet att se över 

vilka karaktärer som är med och driver historien framåt genom det transmediala 

ekosystemet.  

Figur 6: Del av Sagan om ringens ekosystemsexpansion.  
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För att ytterligare förtydliga karaktärernas vikt i de olika narrativen, upprättas ytterligare 

ett ekosystem. En överkryssad ruta innebär att karaktären inte bidrar till den produktens 

berättande. Här går det att se hur Bilbo(ch2) finns med i The Lord of the Rings: The 

Fellowship of the Ring(Bok1) samt The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring(Film1) 

och Film3. Han är inte med i The Lord of the Rings: The Two Towers(Film2). Genom Figur 7 

ges en förståelse till vilken karaktär som driver narrativet framåt. Så i kartan nedan går det 

att dra slutsatsen att Bilbo(ch2) är med och startar och driver narrativet framåt. Men det är 

inte Bilbo som driver hela narrativet framåt i trilogin.    

Figur 7: Karta över ch2:s delaktighet i ekosystemet. Rutan som är överkryssad visar att 

Bilbo(Ch2) inte är med i den andra filmen i ekosystemet.       

Denna modell kommer att samlas in från två transmediala narrativ och sedan ställas upp 

mot varandra för att se vad de har gemensamt. Datan kommer dessutom att resultera i en 

överblick, innefattande allt ifrån ett icke linjärt berättande till de olika karaktärernas bidrag 

till narrativen. Resultatet kommer sedan att presenteras och analyseras med hjälp av 

teorierna som presenteras i nästa avsnitt.   

3.2 Datainsamling analysmetod 
För att kunna analysera kvalitativt ska datan metodiskt organiseras, klassificeras och brytas 

ner till hanterbara koder och enheter enligt Fejes & Thornberg (2015). För att göra detta har 

vi utgått från följande litteratur: The ghost club storyscape: designing for transmedia 

storytelling (Blumenthal & Xu, 2012). Blumenthal & Xu lyfter upp att det finns fyra olika 

komponenter som går att använda för att binda ihop olika delar inom ett transmedialt 

narrativ. Mytologi, Canon, Karaktärer och Genre.  Mytologi är det som definierar den 

fiktiva världen. Var den utspelar sig, vilka regler som finns och vilka det är som populerar 

den finner man i den värld som narrativen utspelar sig i. Sagan om ringens värld är Arda. Det 

finns olika kungariken i världen där olika väsen lever. Både onda och goda varelser lever i 

Arda. Där finns det alver, hobbitar och trollkarlar med mera. Detta är vad som bland annat 

omfattar Mytologi. Canon är de officiella produkterna som den fiktionella narrativet berättas 

på. Det kan vara allt ifrån böcker, film, serietidningar, comicbooks eller spel. Sagan om 

http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_ieee10.1109%2fTCE.2012.6227412&indx=4&recIds=TN_ieee10.1109%2fTCE.2012.6227412&recIdxs=3&elementId=3&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=6&frbg=&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28UMUB_DIVA_MODS%29%2Cscope%3A%28UMUB_WEBB_DC%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS%29%2Cscope%3A%28UMUB_ARKIV_DC%29%2Cprimo_central_multiple_fe&fctV=peer_reviewed&vid=UmUB&mode=Basic&rfnGrp=show_only&tab=default_tab_umub&srt=rank&fctN=facet_tlevel&dum=true&vl(freeText0)=%28transmedia%20OR%20trans-media%29%20%22key%22&dstmp=1488190429815
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_ieee10.1109%2fTCE.2012.6227412&indx=4&recIds=TN_ieee10.1109%2fTCE.2012.6227412&recIdxs=3&elementId=3&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=6&frbg=&dscnt=0&scp.scps=scope%3A%28UMUB_DIVA_MODS%29%2Cscope%3A%28UMUB_WEBB_DC%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS%29%2Cscope%3A%28UMUB_ARKIV_DC%29%2Cprimo_central_multiple_fe&fctV=peer_reviewed&vid=UmUB&mode=Basic&rfnGrp=show_only&tab=default_tab_umub&srt=rank&fctN=facet_tlevel&dum=true&vl(freeText0)=%28transmedia%20OR%20trans-media%29%20%22key%22&dstmp=1488190429815


17 

 

 

ringen är som tidigare nämnts en boktrilogi samt en filmtrilogi. Det finns även andra 

plattformar som datorspel och ytterligare böcker.  

Om det finns en genomgående genre i produkterna, så skapas det vissa förväntningar på 

vad innehållet kommer att ha för stämning. Om det finns en tydlig genre som efterföljs inom 

en transmedial värld kommer det också skapa en enhetlighet i hela varumärket. Sagan om 

ringens genre är Äventyr, Drama, Fantasy 

(http://www.imdb.com/title/tt2294629/?ref_=fn_al_tt_1) Därav förväntar sig inte en 

person att se en Scifi film kopplad till Sagan om ringen. En genre definieras efter sitt 

innehåll. Äventyr måste innehålla någon slags resa för att få klassa sig som just äventyr. 

Karaktärerna är den sista komponenten som Blumenthal & Xu (2012) tar upp för att binda 

ihop olika delar i narrativet. Att Frodo finns med i flera olika narrativ gör att de som ta del av 

narrativet redan har presenterats för Frodo. Det gör det enklare att ta del av olika narrativ 

när en igenkänd karaktär finns med. Det är även enkelt att skapa nya narrativ då 

bakgrundshistoria redan finns på karaktärerna. I Sagan om ringen hade narrativet blivit 

otroligt långt om Frodo hade behövts presenterats i vardera narrativ. Därav skapas de flesta 

transmediala världarna utifrån ett visst antal karaktärer som kan bygga narrativet och 

expansion till narrativet. Sundstedt (2005) skriver också om vikten av att ha bra och inte för 

många huvudkaraktärer. Om det inte finns några färgstarka karaktärer med i en berättelse 

finns risk att det resultera i orimligt mycket handling. Beskrivningen av karaktären skulle på 

så sätt blivit väldigt långdragen om man gav en karaktär en bakgrundshistoria varje gång hen 

uppkommer i narrativets expansion. 

Varför den här teorin av Blumenthal & Xu (2012) lämpar sig så bra är för att den bygger 

på en transmedial case study. De säger inte att dessa fyra komponenter måste ingå i 

transmedia., utan att dessa behövs för att hålla ihop olika media i ett transmedialt narrativ. 

Därav anses dessa fyra komponenter vara en väsentlig utgångspunkt för en transmedial 

kampanj. Men det är inte bara Blumenthal & Xu (2012) som tar upp vikten av att binda ihop 

de olika medierna i ett transmedialt narrativ. I artikel:Transmedia Storytelling: Moving 

characters from books to films to video games can make them stronger and more compelling 

(Jenkins, 2003). I samma artikel tar han även upp att det är viktigt att komma in i en 

transmedial värld genom olika medier. Då ska de olika delarna vara utformade så att man 

inte behöver ha någon förkunskap för att förstå handlingen. Det ska även gå åt andra hållet 

så att man inte ska bli straffad av att man själv inte vill se alla spinoff serier, utan bara vill se 

filmerna. Ser vi återigen på Sagan om ringen behöver inte en person ta del av både böckerna 

och filmerna, för att förstå narrativet. Det är inte heller så att personen måste läsa böckerna 

först, utan det är fullt möjligt att ta del av filmerna utan att ha läst böckerna. 

Ytterligare inblick i de beståndsdelar som hjälper till att bygga upp ett transmedialt 

narrativ får man genom den vetenskapliga artikeln Transmedia: An Innovative Approach 

Towards Unfolding Stories Across Multiple Delivery Channels (Sharma et al., 2016). I 

artikeln tas det upp sju punkter som ligger till grund för ett transmedialt narrativ. Vissa av 

dessa punkter tas även upp av Blumenthal & Xu (2012). De punkter som denna 

undersökning kommer använda sig av från Sharma et al. (2016) är, Spridbarhet, Extraktion 

och Succession. Genom att använda dessa som komplement för Blumenthal & Xu kommer 
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analysen inte bara visa vad som håller de olika delarna samman utan dessutom vad som 

bygger upp ett transmedialt narrativ. Spridbarhet innebär att innehållet ska kunna spridas 

enkelt. I till exempel, Sagan om ringen, finns det filmklipp och trailers som är lätta att sprida 

via olika sociala medier. Extraktion innebär att det finns en lärdom att ta med sig av 

narrativet. I Sagan om ringen återigen, lär vi oss bland annat att inte döma människor. I 

Sagan om ringen, är det en liten hobbit som aldrig lämnat sitt hem, som räddar Arda från 

ondska. Succession innebär att en del av narrativet leder till att användaren vill ha mer. I 

Sagan om ringen skulle detta kunna innebära att en person läser böckerna och sedan vill ta 

del av filmerna därefter. 

Då detta också är en undersökning i huruvida transmedia lämpar sig mot barn så behövs 

vissa aspekter om hur narrativ riktade mot barn fungerar. I Danovitch & Mills (2014) artikel 

visas hur barn i fyra års ålder påverkas av karaktärer de känner igen från media. De menar 

att barn hellre väljer en leksak som de känner igen, än en okänd. Detta innebär att om ett 

barn får välja mellan en helt ny produkt eller en karaktär från sin favoritfilm, kommer barnet 

välja karaktären de känner igen. Även om den leksaken är gammal och trasig. Detta är 

intressant att titta närmare på, då både Blumenthal & Xu (2012) och Jenkins (2003) skriver 

om vikten av karaktärernas deltagande i ett transmedialt narrativ. Även professor Nikolajeva 

vid Cambridge, ger en inblick i sina böcker Barnbokens byggklossar (2017) och Bilderbokens 

pusselbitar (2000) om barns förmåga att ta del av ett narrativ.  

3.2.2 Urval 

Att ta reda på alla de områden som finns i transmediala narrativ riktade mot barn skulle leda 

till en väldigt omfattande undersökning. Därav har vi tvingats att göra en del avgränsningar. 

Målet var att analysera två lyckade transmediala världar. Vi uteslöt mindre kampanjer och 

koncentrerade oss på framgångsrika transmediala narrativ. Som studieobjekt valde vi att 

fokusera på två varumärken som båda började som animerade filmer. Den ena, en Box office 

succé, Frozen (http://www.boxofficemojo.com/alltime/world/)och den andra Cars som 

räknas till en av de största försäljningssuccéer av merchandise. Den första filmen drog in tio 

miljarder dollar (BBC, 2011). Även om vi valt att inte kartlägga merchandise ansågs Cars 

intressant då de lyckats skapa en så pass stor marknad för den transmediala världen. Om 

denna avgränsning inte gjorts hade en större datainsamling kunnat leda till mer omfattande 

jämförelse och i slutändan ge en djupare förståelse för det transmediala i detta fall. Men då 

dessa två är så stora kan de ge en tillräckligt bra insyn i det transmediala berättandet om de 

analyseras mot varandra. Då det har producerats mycket inom Cars och Frozens universum 

så gjordes även ett urval av vilka expansioner som kunde tas med i studien. De olika 

expansionerna som valts, utgår ifrån de som haft mest marknadsföring eller blivit mest 

uppmärksammade. Att se på dessa enorma transmediala världar kan ge oss större möjlighet 

att urskilja områden som uppkommer. Endast produkter, rekommenderade för barn tre år 

eller äldre, har valts ut i datainsamlingen. Vi har enbart valt att titta på media relaterade 

produkter, då en analys av leksaker och liknande produkter skulle bli för omfattande för 

denna studie samt att produkterna inte bidrar till de ekosystem som skapas utifrån det 

transmediala berättandet.  
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3.3 Metodkritik 
Jung et al. (2016) argumenterar själva att det även finns nackdelar med att använda denna 

modell. Exempel om den som tillämpar modellen inte personligen gillar allt inom världen. 

Personen kanske ogillar vissa adaptioner eller tolkningar och därav väljer att utesluta dessa. 

Det är i sig en form av urval, något som denna undersökning var tvungen att ta ställning till. 

Ställningstagande för detta återfinns i 3.2.2. Urval. En nackdel med denna modell är att den 

inte innefattar merchandise och om det haft en inverkan på varumärket över tid. Att det finns 

merchandise att köpa går det att se i flera butiker, till exempel Disney store(2017). Men då vi 

inte har möjligheten att kartlägga merchandise försäljningen, valde vi att inte göra en 

datainsamling för detta.  

I Artikeln Process guidelines for establishing Intercoder Reliability in qualitative studies 

(MacPhail, Khoza, Abler & Ranganathan, 2016) beskrivs hur en studie ska genomföras för att 

ge en trovärdighet till resultatet. Resultatet skulle kunna variera om två kodare sitter på olika 

håll och kategoriserar, då människor har olika sätt att se på företeelser. Båda ekosystemen är 

sammanställda av två personer tillsammans. Detta för att försäkra att kategoriseringar sker 

under samma förutsättningar. Innan kategoriseringen startade av de olika narrativen gicks 

vardera indelning igenom, så att betydelsen av de olika kategorierna var samma för allt 

berättande. Sedan skedde alla sammanställningar och analyserna gemensamt för att så långt 

som möjligt radera all form av subjektivitet, som annars hade riskerat att påverka resultatet. 

Problemet med det här området, som tidigare nämnts, är att det inte finns tillräckligt 

mycket skrivet om transmediala narrativ för barn. Därav blev underlaget för den narrativa 

analysen baseras på forskning av Nikolajeva (2000, 20017). Trots att hennes forskning riktar 

sig främst mot skrivandet av barnbokslitteratur. Hon anses vara relevant, i den mån att det är 

en analys huruvida narrativ för barn kan skrivas. Ett område som hon har varit framstående 

inom i flera år. Hennes forskning kommer här att diskuteras i relation till det som finns om 

transmedia, så att båda sidor belyses samtidigt.    
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4. Resultat & Analys 
I detta kapitel kommer den data som samlats in att presenteras i form av tabeller och kartor, 

Först kommer innehållet staplas upp i tabeller (se Bilaga1). Därefter skapas en karta över 

ekosystemen av de olika transmediala världarna. De båda fanchiserna kommer att analyseras 

tillsammans för att det ska bli tydligt vad de har och inte har gemensamt. Utav den 

insamlade datan kommer allt att analyseras mot teorier runt transmedia och narrativ riktat 

mot barn.  

4.1  Tables of content  
I detta avsnitt kommer innehållet i de två transmediala ekosystemen att presenteras. De 

koder som presenteras i detta avsnitt är de som kommer användas för att analysera och ställa 

upp data. Vad som går att se i tabellerna är de olika produkter som de båda ekosystemen 

innehåller. De delar som är markerade med ett (-) är de delar som inte är kopplade till någon 

av paketen.    

4.1.1 Cars table of content  

Detta är de delar av Cars varumärke som har kartlagts. Paket 1 (P1) står för det paket som 

lanserades eller handlar om den första filmen. Paket 2 (P2) är det paket som kretsar kring 

den andra filmen. Paket 3 (P3) är en spelserie på tre spel som utspelas mellan Paket 1 (P1) 

och Paket 2 (P2). 

 

Paket Kod Titel Media År 

P1 B1 Cars Film 2006 

P1 B2 Radiator Springs Adventures Spel 2006 

P3 B3 Cars Spel 2006 

P1 B4 Interactive Website Hemsida 2006 

- B5 Mater and the Gostlight Kort film 2006 

P3 B6 Mater-National Championship Spel 2007 

P3 B7 Race-O-Rama Spel 2009 

- B8 Cars Toons: Mater´s Tall Tales 

Mini 

serie 2010 

P2 B9 Meet the Cars Book 2011 

P2 B10 Cars 2 Film 2011 

P1 B11 Cars Storybook Collection Böcker 2011 

- B12 Theme Park Nöjesfält 2012 

- 

B13 

Kinect Fun Labs: Kinect Rush - A Disney Pixar Adventures: 

Snapshot Kort film 2012 

P4 B14 Daredevil Garage Serie 2016 
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P4 B15 Daredevil Garage Spel 2016 

P2 B16 Cars 2: the video game Spel 2011 

Figur 8: Cars tabel of content. 

4.1.2 Frozens table of content 

Detta är de delar av Frozens varumärke som har kartlagts. Det är två paket som har utgått 

härifrån. Det första bygger på Filmen som kom ut 2013 och här är Paket1(D1). Paket2(D2) är 

en bokserie som kom ut 2016.  

 

Paket Kod Titel Media År 

D1 F0 Frozen Film 2013 

- F1 Frozen: Olaf's Quest Spel 2013 

- F2 Frozen: Free Fall Spel 2013 

D1 F3 The Art of Frozen Bok 2013 

D1 F4 A Day in the Sun (Disney Frozen) Bok 2014 

- F5 Disney Infinity Spel 2013 (2014) 

- F6 Once Upon a Time (season 3-4) TV serie 2013-2015 

- F7 Frozen – Graphic Novel Comic book 2014 

- F8 Disney on Ice Live Show 2014 

D1 F9 The Story of Frozen: Making a Disney Animated Classic Kortfilm 2014 

- F10 Club Penguin: Frozen Party Spel 2014 

- F11 As Told by Emoji Serie 2015 

- F12 Frozen Fever Kortfilm 2015 

- F13 Frozen Musical Website Websida 2016 

D1 F14 The Making of Frozen: Return to Arendelle TV Program 2016 

D2 F15 Journey to the Lights (Disney Frozen: Northern Lights) Bok 2016 

D2 F16 Kristoff's Crystal Adventure Bok 2016 

D2 F17 Oaken's Invention (Disney Frozen) Bok 2016 

D2 F18 Our Adventure Notebook Bok 2016 

- F19 Olaf Loves . . . Everything! (Disney Frozen) Bok 2016 

Fig 9: Frozen tabel of content. 

I dessa tabeller syns det en skillnad på Cars och Frozen. Det finns fler paket inom Cars. Något 

som kan förklaras genom att Cars funnits under en längre tid och har två filmer att utgå ifrån 

till skillnad från Frozen som i dagsläget bara har en. 
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4.2 Narrativ expansion 
Nedan kommer vardera varumärkes expansion att ställas upp i form av en tabell. Detta gör 

att det går att se hur de olika expansionerna är relaterade till varandra. Sedan kan dessa 

relationer jämföras mellan de olika varumärkena. Det är också dessa tabeller som ligger till 

grund för kartläggningen av Ekosystemens expansion senare. Dessa kartor bidrar till en 

visualisering av ekosystemet. 

4.2.1 Cars narrativ expansion 

I tabellen nedan ses Cars narrativa expansion. Första spalten definierar vilken expansion som 

utreds. Därefter visas huruvida expansionen är synkroniserad. Spalten därefter anger en bild 

av relationen mellan dem. Exempel Paket2(P2) är en uppföljare till Paket1(P1) och benämns 

därför som Sequel under relation. Om expansionerna har en koppling benämns det i sista 

spalten. En produkt kan vara sammankopplat eller löst sammankopplade. Löst 

sammankopplade innebär att enbart karaktärer och miljöer finns med i narrativet medan de 

sammankopplade ger en påbyggnad av det tidigare narrativet. 

 

Expansion Synkronisering Relation Koppling 

P1 → P2 Osynkroniserade Sequel Sammankopplat 

B11, B2, B4 → B1 Osynkroniserade Prequel Sammankopplat 

P1 → B12 Osynkroniserade Spinoff Sammankopplat 

P1 → B8 Osynkroniserade Spinoff Sammankopplat 

P1, P2 → B5 Osynkroniserade Interquel Sammankopplat 

P1, P2 → P3 Osynkroniserade Spinoff Sammankopplat 

B9 → B10 Osynkroniserade Prequel Sammankopplat 

B10 → B16 Osynkroniserade Sequel Sammankopplat 

P1, P2 → P4 Osynkroniserade Spinoff Löst sammankopplat  

Figur 10: Cars narrativ expansion. 

4.2.2 Frozens narrativ expansion 

Denna tabell visar Frozens narrativa expansion. Den fungerar exakt som tidigare tabell. 

Vilken expansion det är, om den synkronisera, relation mellan expansion samt koppling. 

 

Expansion Synkronisering Relation Koppling 

F14, F9, F4 → F0 Osynkroniserade Prequel Sammankopplat 

F0 → F11 Synkroniserade Reboot Sammankopplat 

F0 → F7 Synkroniserade Reboot Sammankopplat 

F0 → F8 Synkroniserade Reboot Sammankopplat 
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F0 → F6 Osynkroniserade Spinoff Löst sammankopplat 

F0 → F2 Osynkroniserade Spinoff Löst sammankopplat 

F0 → F1 Osynkroniserade Spinoff Löst sammankopplat 

F0 → F5 Osynkroniserade Spinoff Löst sammankopplat 

F0 → F10 Osynkroniserade Spinoff Löst sammankopplat 

D1, D2 → F12 Osynkroniserade Interquel Sammankopplat 

D1 → D2 Osynkroniserade Sequel Sammankopplat 

D1, D2 → F19 Osynkroniserade Spinoff Sammankopplat 

F15 → F16, F17, F18 Osynkroniserade Sequel Sammankopplat 

Fig 11: Frozen narrativa exspansionen. 

Då båda tabellerna analyserats, går det att se att Frozen har flera löst sammankopplade 

spinoffs och flera reboots än vad Cars har. Detta kan bero på att Cars har flera filmer att 

bygga vidare på. Frozen har enbart en film, vilket allt utgår ifrån. Detta i sin tur leder till att 

Frozen använder sig av subjektivitetsprincipen (Jenkins, 2010) och har belyst samma story 

från flera olika vinklar.   

4.2.3 Analys av expansionernas kopplingar 

I Cars tabell(Figur 10) går det att se att inga berättelser ligger parallellt med varandra. Alla 

delar är sammankopplade med varandra förutom Daredevil Garage (P4). Noterbart är även 

att det finns en Interquel, något som även går att se i Frozen. Cars: P1, P2 → B5 och Frozen: 

D1, D2 → F12. Dessa båda är kortfilmer. Vi anser att detta kan bero på att kortfilmer går 

snabbare att producera. Kortfilmerna leder till att hålla intresset vid liv för fansen medan de 

väntar på nästa film. 

Mytologi är en av fyra olika komponenter som Bluementhal och Xu (2012) menar skapar 

kopplingar mellan olika medier i ett transmedialt ekosystem. Expansioner bygger på en 

fördjupning eller berättande om bakgrund för miljöer eller karaktärer. Allt berättande har 

gemensamt att det utspelas i samma Mytologi.  I Frozens fall är det Arrendale och i 

närområdet som narrativen utspelar sig. I Cars heter staden Radiator Springs och bygger på 

en fiktiv tolkning av vår värld med den distinkta skillnaden att de som populerar vår planet 

är inte människor utan bilar. Att alla narrativa expansioner presenterar dessa två fiktiva 

världar, gör att de är kopplade till varandra, genom att världen är känd eller att karaktärerna 

från dessa världar är representerade. Därav anses världen vara en viktig beståndsdel, när det 

gäller att koppla samman dessa olika narrativa expansioner.     
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4.3 Ekosystems expansion 
Här kommer Cars och Frozens kartlagda ekosystems expansion att presenteras. Därefter 

följer de två kartorna på de båda ekosystemen. De är färgkodade för att tydligt kunna skilja 

dem åt. Där den röda är Cars och den blåa tillhör Frozen. Varje del från Figurerna 8 och 9 är 

representerade i form av en ruta innefattande dess kod. De olika paketen är samlade i en och 

samma svarta ruta med paketets kod i skrift ovan. Det finns ett huvudnarrativ som innefattar 

de delar som ligger på den streckade tidslinjen. De båda narrativens interquel har placerats 

på den streckade linjen mellan två olika paket. Expansionerna är de spinoffs som är 

placerade utanför huvudnarrativets streckade linje. 

 

Figur 12: Ekosystems expansionerna av Cars och Frozen. 

Gemensamt för båda ekosystemen är att de har en fristående kortfilm på tidslinjen. Båda 

narrativen bygger även på samma slags medier och kanaler. De båda har egna TV-serier, Cars 

Toons: Mater’s Tall Tales(B8) och Once Upone Time(F6). Serierna är riktade mot olika 

målgrupper. Cars Toons: Mater’s Tall Tales(B8) är riktad mot samma målgrupp Cars(B1) till 

skillnad från Once Upone Time(F6) som är riktad mot en äldre målgrupp. Det går att se i 

narrativets struktur, då Once Upone Time(F6) har flera parallella handlingar, något som 

Nikolajeva (2017) hävdar inte lämpar sig för en yngre målgrupp, då barn kan ha svårt att 

minnas flera storylines som utvecklas parallellt med varandra. Det går att se i kartorna ovan 

att det inte är ett större parallellt berättande i ekosystemet.  Nikolajeva (2017) hävdar ju att 

det är det lättare eller svårare för barn att ta in narrativet beroende på deras ålder. Nikolajeva 

ger exempel på tonåringar som läser Harry Potter. De saknar inte förmågan att kunna läsa 

parallella narrativ. Samma sak kan sägas om ekosystemet uppbyggnad. Det finns inte några 
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längre expansioner.  Däremot finns det ett parallellt narrativ i Cars 2(B10) och Cars 2: the 

video game(B16), vilket har genererat flera negativa recensioner 

(http://www.imdb.com/title/tt1216475/?ref_=tt_rec_tt) som antyder att det är Pixars 

sämsta film hitintills. Cars 2(B10) är en spionfilm och bygger på flera parallella narrativ. 

Detta skiljer Cars(B1) och Cars 2(B10) åt. Den första filmen handlar om Lightning 

McQueen(M1) som ska till en tävling och får möta nya vänner som hjälper honom. Cars 

2(B10) handlar också om en tävling men parallellt med ett spion drama 

Enligt Bluementhal och Xu (2012) är genre ett verktyg som används för att koppla ihop 

olika delar i ett transmedialt narrativ. I både Cars och Frozen finns det en eller flera 

genomgående genrer. Frozen bygger sitt ekosystem främst på fantasy och äventyr. Cars 

ekosystem bygger på äventyr och sport som genre. Nikolajeva (2017) visar på vikten av att 

innefatta lyckliga slut i sin bok Barnbokens byggklossar (2017). Detta då barn anses sakna 

förmågan att skapa sympati och introspektion. I både Cars och Frozen ekosystem finns det 

traditionella lyckliga slutet för protagonisten. Något som Nikolajeva anser är det enda som 

barnen kollar på. Det spelar ingen roll hur det går för antagonisten, något vi ser både i 

Frozen(F0) och Cars(B1) då narrativens utfall blir lyckligt för protagonisterna Elsa(K0), 

Anna(K1) och Lightning McQueen(M1) medan det inte berättas hur det slutar för 

antagonisterna Hans(K5) och Chick Hicks(M14) då det är ingenting som målgruppen bryr sig 

om.   

Extraktion (Sharma et al., 2016) är något som både finns i Cars och Frozen ekosystem, då 

båda riktar sig till barn om vänskap och acceptans. Detta skulle kunna vara en av 

anledningarna till populariteten av dessa transmediala världar. Att skapa en djupare mening 

istället för bara en ytlig historia. I Cars(B1) presenteras Mater(M4) som en rostig och 

nedgången bärgningsbil. Huvudrollen Lightning McQueen(M1) är en tjusig och vårdslös 

racerbil. Men under filmen så sker en karaktärsutveckling och Lightning McQueen(M1) blir 

mindre nonchalant och kan se att den rostiga bilens fina egenskaper. I slutändan blir de 

bästa vänner. Att Mater(M4) också är en bärgningsbil kan ses som en symbol för att vara en 

stöttande karaktär till huvudrollsinnehavaren (Pietschmann et al., 2014)  

I Cars 2(B10) så handlar det om att Lightning McQueen(M1) inte vill att Mater(M4) ska 

vara sig själv för att han kan påverkar Lightning McQueen’s (M1) image. Islutet kommer 

Lightning McQueen(M1) till insikt att det är fel att be Mater(M4) ändra sig och ber om 

förlåtelse. I Frozen är sensmoralen den syskonkärleken som finns mellan Elsa(K0) och 

Anna(K1). Att kärlek är starkare än döden. Den är också kritisk mot den klassiska “kärlek vid 

första ögonkastet” som Disney tidigare använt sig av i bland annat Snövit, Törnrosa och 

Askungen. Det är heller inte nödvändigt för en prins att rädda prinsessan, utan hon kan 

rädda sig själv. Inte som flera tidigare Disneyfilmer där prinsarna dyker upp och räddar 

situationen. Frozen(F0) bygger på starka kvinnliga karaktärer som på egen hand tar sig 

igenom faror till skillnad från de mer klassiska Disneyfilmerna från 1900-talet.   

I ekosystemet ovan är genre relativt lika, men inte gentemot varandra. Frozens ekosystem 

har en genre som ligger inom fantasy genren. Cars ekosystem landar i en sport genre. Därav 

går det att läsa ut att innehållet i narrativet är viktigare än genren i sig. Detta då båda 

ekosystemens narrativ innehåller lyckliga slut. De båda narrativen har struktureras så att 
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inga delar av berättelserna ligger parallellt med varandra samt att båda har skapat kortfilmer 

som utspelas mellan de olika paketen.  

4.4 Canons  
Canon definierar de officiella produkter (Blumenthal och Xu, 2012) som den fiktiva världen 

utspelar sig på och är de delar som driver narrativet framåt. Vi har valt att använda Jung et 

al.s modell (2016) för att visualisera de delar i Cars och Frozens ekosystem som ingår i deras 

canon. Cars canon är de röda och Frozens canon är den blåa i Figur 13, som syns nedan. I 

samma figur finns det överkryssade rutor. Dessa är ej-canon element. Ett ej-canon element 

är en produkt som inte bidrar till narrativet. Av de delar som inte ingår i Cars canon är bland 

annat ett nöjesfält. Cars egna nöjesfält erbjuder en upplevelse i den animerade världen, men 

bidrar inte till narrativet. I Frozens fall är ett exempel en bok som handlar om hur filmen 

skapades. Boken beskriver mer hur det kreativa arbetet tog sin form. Dessa produkter är 

fortfarande en del utav Cars och Frozens ekosystem, då de bidrar till narrativets Succession 

(Sharma et al., 2016) men inte dess handling. 

Figur 13: Vilka delar i ekosystemet som ingår i canon.  

Vad som kan utläsas ovan är att Cars och Frozen har många olika delar som driver narrativet 

framåt, det vill säga ligger på tidslinjen. Det finns också flertal produkter som inte ingår i 

canon. Det innebär att produkter av båda slag kan förekomma i en transmedial värld. 

Däremot finns det ett intresse för de plattformar som används för att skapa en upplevelse. I 
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både Cars och Frozen finns det en bokserie. Cars Storybook collection(B11) och Frozen: 

Northern Lights(D2) som ger chansen till den som vill ta del av världarna i bokform. 

Böckerna faller inom kategorin Succession (Sharma et al., 2016), precis som nöjesfältet(B12) 

och The Art of Frozen(F3) skapar de nya möjligheter att uppleva de transmediala världarna. 

Cars och Frozen har båda en huvudstory, kortfilmer och även en bokserie som driver 

narrativet framåt. På så sätt finns det en möjlighet att ta del av sina intresseområden inom de 

olika narrativen med hjälp av just Succession. Här ser vi att valet av medium har en större 

vikt än att narrativet har en story som driver framåt. Detta ses extra tydligt på Frozen: Free 

Fall(F2) som är överkryssad i Figur 13. Det är ett spel, där målet är att få tre symboler i rad. 

Det bidrar inte till narrativet, men skapar en upplevelse i den transmediala världen.  

I både Cars och Frozen förekommer det som av Sharma et al. (2016) benämns som 

Spridbarhet. Spridbarhet kan vara både canon och non-canonical element. Till exempel 

nöjesfältet(B12) är inte en del av canon men det går att sprida filmer från nöjesfältet. 

Filmerna är canon och ingår också i Spridbarhet. Från filmerna går det att sprida trailen 

bland annat. Men för att kunna sprida krävs det ofta tillgång till sociala medier. Webbplatser 

har generellt en åldersgräns på 13 år. Det beror på Children’s Online Privecy Protection Act 

som finns till för att skydda barns privata information (McBride, 2011). När det kommer till 

barn så har dem inte ett behov av att sprida transmedialt innehåll på sociala plattformar. 

Men barn är fortfarande beroende av att innehållet kan spridas så att dem kan nå innehållet 

på kanaler som dem har tillgång till. Till exempel behövs ett konto för att kunna sprida 

innehåll på Youtube, däremot behövs det inte ett konto för att ta del av det innehållet. På 

grund av detta anser vi att tillgängligheten har en stor betydelse för barn, så de kan ta del av 

det transmediala narrativet.   

Jenkins (2003) skriver att varje ingång till ett transmedialt narrativ ska kunna stå för sig 

själv. Detta är något som både Frozen expansion och Cars expansion gör. Till exempel Cars 

Toons: Mater’s Tall Tales(B8)och Once Upon A Time(F6) är båda TV-serier som har ett 

annat medium än originalfilmerna. De båda innehåller huvudkaraktärerna och båda 

narrativen går att förstås utan krav på att man bör ha sett originalfilmen innan. Då dem 

också presenteras i ett annat medium än filmen, så når det även ut till en större målgrupp. I 

Once Upon A Time(F6) så presenterar Frozens karaktärer i den redan befintliga serien. I ett 

avsnitt i Cars Toons: Mater’s Tall Tales(B8) så hintas det om att en ny film kommer att 

släppas i framtiden. Denna hint var exklusivt för dem som tog del av Cars Toons: Mater’s Tall 

Tales(B8). Men ingen av dessa expansioner krävs att ta del av för att kunna uppleva Paket 

2(P2) och Paket 2(D2) i ett senare skede. Tydligt blir det att Spridbarhet inte är den 

viktigaste faktorn, när det kommer till barn och transmedia, utan det viktigaste är att det 

finns tillgängligt på de plattformar som barn befinner sig på.  
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4.5 Karaktärer  
I vår studie så skedde en kategoriseringen av 80 stycken karaktärer och deras olika roller i 

ekosystemet. Karaktärerna Mater(M4) och Olaf(K2) dyker upp i många delar av narrativens 

ekosystem. (Se Bilaga1). Därför valde vi att titta närmare på dessa två karaktärer. Återigen 

har Jung et al. (2016) modell används för att visualisera dessa karaktärers bidrag till det 

transmediala narrativet. Nedan presenteras dessa karaktärers medverkan i ekosystemet. De 

överkryssade rutorna är de delar som de inte är med i.  

Figur 14: Mater(M4) och Olaf(K2) representation i ekosystemet.  

Det är tydligt att sidekick:arna Mater(M4) och Olaf(K2) finns med i näst intill varje del utav 

narrativet och dess expansioner. Bluementhal och Xu (2012) skriver att karaktärerna har en 

stor roll för att kunna driva narrativet framåt. Det går att se att karaktärerna Mater(M4) och 

Olaf(K2) har fått egna spinoffserier, böcker och spel. Sharma et al. (2016) hävdar att 

sidekicken är enkel att bygga expansioner på. Detta då de inte har en större bakgrund till sina 

karaktärer. Exempel i Frozen(F0) har Elsa(K0) huvudrollen och narrativet bygger upp 

hennes karaktär. Detta gör att Olaf(K2) som biroll och sidekick har mycket information som 

inte framkommer i Frozen(F0). Den brist på information kan användas till att skapa nya 

delar till narrativet. Så som Frozen: Olaf's Quest(F1) bygger enbart på att Olaf(K2) ska plocka 

blommor. Då det inte finns någon större information om vad Olaf(K2) är för person, kan 

spelet bygga upp nya egenskaper hos Olaf(K2).  

Vi anser att karaktärer har stor betydelse för den transmediala världen, när vi ser på 

sidekickarnas ekosystem samt läser Nikolajevas(2017) bok Barnbokens Byggklossar. 

Nikolajeva hävdar att huvudkaraktären är det viktigaste för en barnbok.  Hon talar om att 
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barn är egocentriska och därav bara har ett intresse för huvudrollen. Alltså om vi ser på 

Frozen(F0) får konsumenten aldrig något svar på vad som händer med Hans(K5). Det kan 

antagligen bero på att barn anses inte har något intresse för utgången hos en annan person 

än just huvudrollen. Därför är det bra att huvudrollerna är representerade i nästan alla delar 

i de transmediala ekosystemen och att det är huvudrollen som driver narrativet framåt (se 

Bilaga1). Men det är även viktigt med biroller, när det kommer till narrativ för barn 

(Nikolajeva, 2017). Dels för att barn oftast inte är isolerade och dels för att dem vill 

uppmuntra barn till att socialisera sig och bygga relationer. Men när det kommer till antalet 

karaktärer anses det att ett narrativ inte ska ha allt för många karaktärer. Det kan bli svårt för 

barn att komma ihåg. Under datainsamlingen visade det sig att det finns ett större antal 

karaktärer i Cars än vad det gör i Frozens transmediala värld. Vi anser att detta kan ha 

bidragit till att Cars 2(B10) blev mindre lyckad. Då Cars värld redan hade ett stort antal 

karaktärer i Cars(B1) och sedan adderade ännu fler i en sequel.  

Bluementhal och Xu (2012) lyfter även upp problem med att kunna förkroppsliga 

karaktärer i expansioner, då det skulle krävas mycket av skådespelarna samt att det finns 

svårigheter att få till en realistisk representation inom spel. Detta är något som animerade 

filmer kommer undan, då de är animerade. Det är enklare att flytta över animerade 

karaktärer emellan medier än till riktiga människor. Det största hindret som skulle kunna 

uppstå är problematik med röstskådespelarna. I exempelvis Cars där röstskådespelare byttes 

inom expansionerna mellan Cars(P1) och Cars(P2) på Lightning McQueen(M1). Jenkins 

(2003) skriver att karaktärerna är viktiga, när det kommer till att hoppa mellan olika 

plattformar. Så en stark karaktär kan skapa en grund för fler expansioner kring sig själv. 

Enligt Danovitch och Mills (2014) går det att se att barn skapar egna relationer till de 

karaktärer som de stöter på i media. Det är en större chans att barn väljer att ta del av 

produktioner och produkter som har karaktärer de känner igen, framför produkter med nya 

karaktärer.   
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5. Diskussion 
I vår studie har vi funnit att det finns fyra områden som bör inkluderas i ett lyckat 

transmedialt berättande för barn. Detta har vi kommit fram till genom att ställa upp två 

framgångsrika transmediala narrativ mot varandra. De delar som undersökningen har visat 

är intressant för designandet av ett framgångsrikt transmedialt berättande för barn är 

Världen, Innehållet, Karaktärer och Tillgänglighet 

5.1 Världen 
Det första som vi såg i undersökningen var att världen har en stor betydelse. Detta är något 

som krävs i alla former av transmedialt berättande och inte specifikt när det riktar sig till 

barn. Mytologi är något som Blumenthal och Xu (2012)  påtalat redan är viktigt i all form av 

transmedia. Detta då mytologin binder ihop ekosystemets alla delar. Phillips (2012) skriver 

att det är givande att låta konsumenter få etablera sig i världen redan innan de presenteras 

för narrativet. Det är dock inget som vi har tittat på i denna studie. 

Sharma et al. (2016) säger att en tillräckligt stark värld kan supporta flertalet berättelser, 

flertalet karaktärer på flera olika typer av medier. Detta är något som Disney har etablerat för 

sina konsumenter med Disneys magiska världar. Både Cars och Frozen grundar sina 

ekosystem i en enda värld, Radiator Springs och Arrendale. I alla expansioner av ekosystemet 

har Cars och Frozen en koppling till världarna. Är de så att ett narrativ inte utspelar sig i 

samhället kopplas ändå karaktärerna till världen. Det innebär att det inte finns någon del av 

ekosystemet som är en ny värld. I både Cars och Frozen sker allt i eller runt Radiator Springs 

och Arrendale. När det gäller Frozen, har även Once upon a time utspelats i Arrendale. Att en 

animerad värld kan återskapas i en otecknad etablerad serie, tycker vi visar på hur stark en 

värld kan vara. Disney låter inte bara barn ta del av världarna i fantasin utan även i 

verklighet. Det finns nöjesfält där världen har skapats. Det är då enkelt för barn att känna 

igen världen, om de kommer i kontakt med den. Det kan vara en bidragande faktor till att 

världarna blivit så stora. Ett område som vore intressant att studera närmare.  

Hur en värld i ett transmedialt narrativ för barn ska se ut ligger utanför den här studien. 

Världarna kan se olika ut. Cars handlar om en racerbil medan Frozens narrativ berättar om 

två prinsessor. Mycket tyder på att världen blir en av grunderna för att kunna skapa ett 

transmedial narrativ, oavsett vilken målgrupp den riktar sig till. Världen är viktig oberoende 

vilket narrativ eller vilket medium som den utspelar sig på.  

5.2 Innehållet  
Ett transmedial narrativ som riktar sig till barn bör ha en genre som lämpar sig mot barn, 

men det är inte nödvändigt. Däremot noterar vi att innehållet har en stor betydelse för det 

transmediala berättandet. Barn har svårare att ta in parallellt berättande och det leder till att 

det sällan förekommer inom barngenren (Nikolajeva, 2017). Av de transmediala narrativen 

som kartlagts och analyserats har det främst varit ett enkelt linjärt berättande. Både i 

narrativen själva och det transmediala narrativen tillsammans. Det går att se i kartan över 

ekosystems expansioner (Figur 12) att det inte fanns några narrativ som ligger parallellt med 

varandra. Det enda som ligger samtidigt på tidslinjen var Reboots av Frozen. Men de hade 
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inget parallellt narrativ, utan berättar samma narrativ på ett annat sätt, vilket leder till att det 

istället hamnar inom transmedia kategorin subjektivitet Jenkins (2010). Alltså man belyser 

samma historia från flera olika perspektiv. 

Både Cars och Frozen innehåller våld. Vi ser inte att det bidra till något i de transmediala 

världarna. Inte heller ger det någon skada till narrativen. Nikolajeva (2017) påpekar att barn 

idag möter mycket våld i media att det i sin tur innebär att harmlöst våld inte påverkar barn. 

Även om recensioner av Cars 2 var negativa delvis på grund av att det förekom våld. I vår 

studie kan vi inte se att detta påverkat det transmediala berättandet negativt. Nikolajeva 

(2017) hävdar att barn enbart har ett intresse för huvudkaraktären. Det kan då förekomma 

våld mot övriga karaktärer än huvudrollen, då barn inte har ett intresse för dem 

karaktärerna. Våldet förekommer ofta mer i en komisk form i barngenren, men kan även 

förekomma i sorgliga händelser. Följden av det sorgliga i berättelsen brukar lämnas öppet för 

barn att själva fantisera runt, till exempelvis händelse med Ariels mamma, drottningen och 

kungen i Frozen eller med Bells mamma i Skönheten och odjuret. För en vuxen är det tydligt 

att personen är död och de vuxna kan reflektera över hur det gick till, men enligt Nikolajeva 

(2017) så saknar barn förmågan att känslomässigt avsluta en historia negativt. Fantasin 

kommer leda till ett lyckligt slut. Något mer som påpekats av Nikolajeva (2017) är hur döden 

berättas för barn. Förr var det mer död i barngenren, då religion var mer etablerat i samhället 

och det ansågs att det fanns liv efter döden. Detta syns i lilla sjöjungfrun där originalet av 

H.C. Andersen från 1830-talet slutar med att huvudkaraktären eskorteras av änglar till 

himlen och kroppen blir skum på havet medan det i Disneys version från 1989 inte 

framkommer hur huvudkaraktären avlider. I både Cars 2 och Frozen dör karaktärer men det 

finns ett lyckligt slut, vilket överväger döden. Kanske för att dem som dör inte är dem större 

karaktärerna. Det lyckliga slutet förekommer inom alla expansioner i det analyserade 

materialet och det går att se att målet med varje del av expansionerna är att skapa hopp hos 

konsumenten. Nikolajeva (2017) påtalar att barnboksförfattare anser att om slutet av en 

historia inte är lyckligt berövas barns hopp. Även om det i Cars och Frozens narrativ sker 

olyckor och död finns det alltid ett hopp om att “vägen är mödan värd”.  Vi anser att det 

lyckliga slutet bidrar till den transmediala narrativen, då lyckligt slut förekommer i alla 

områden av ekosystemen. 

Förutom det lyckliga slutet och det icke parallella berättandet, finns det ytterligare en del 

av innehållet som utmärkt sig i både Cars och Frozen. Både narrativen innehåller en 

sensmoral. Det finns många olika lärdomar i Cars och Frozens ekosystem. I Mater and the 

Gostlight är lärdomen att rädslor sitter enbart i huvudet. The Making of Frozen: Return to 

Arendelle ges en möjlighet att lära hur en animerad värld skapas. Barn anser själva att 

lärdomen i narrativ är viktigt (Danielsson-Öberg, 2010). Detta skulle kunna vara till fördel 

om utbildningar använder sig av Transmedia play. Verken Cars eller Frozen är designade för 

Transmedia play men det skulle vara intressant att utveckla det. Både Jenkins (2010) och 

Blumenthal & Xu (2012) skriver om Extraktion. Det innebär att ta med sig något från ett 

narrativ. Extraktion förekommer klart och tydligt i de transmediala världarna. Exempel är 

acceptans och respekt i Cars. Därav är det inte ett så stort steg att utveckla Transmedia play 

för yngre barn då intresset finns. Men det är klart att ett lyckat transmedialt berättande bör 
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innehålla en sensmoral. Det kan vara allt från att förstå kärlek till att skapa animerade 

världar.   

5.3 Karaktärer 
Den tredje komponenten som vi vill belysa utifrån vår studie är karaktärerna som populerar 

världen och som bidrar till ett lyckat transmedialt berättande. För i ett transmedialt narrativ 

så behövs det starka karaktärer som kan utvecklas och flyttas mellan olika medier (Jenkins, 

2003). Det tar tid göra en animerad film. För att kunna uppehålla ett intresse hos 

målgruppen behövs starka karaktärer. I det ingår också starka biroller som kan driva egna 

spinoffs. En biroll kan även vara en katalysator. Birollen sätter då igång en förändring i 

narrativet eller huvudpersonen (Nikolajeva, 2017). I både de analyserade transmediala 

världarna utgår historien från en film där huvudkaraktärens liv och narrativet påverkas. I 

Frozen friar Hans till Anna och sätter igång en kedja av förödelse. I slutet påverkar Hans 

handlingar till en återfunnen vänskap mellan syskonen, vilket gör Hans till en katalysator.  I 

Cars är Chick Hicks den som motiverar Lightning McQueen till att göra förödande val. 

Vilket gör även honom till en katalysator. En katalysator behövs för att påverka 

händelser och karaktärer. Utan att en ny person kommer in i bilden och påverkar 

huvudpersonen skulle historien inte förändras. Narrativet skulle också vara 

händelsefattigt då huvudpersonen fortsatt leva som tidigare. Detta innebär att birollen 

har den viktiga funktionen att bidra med en karaktärsutveckling hos huvudpersonen 

samt rör narrativet framåt.  

Sidekicksen bidrar till nya expansioner i både Cars och Frozen. Därav anses att en sidekick 

är viktigt för en transmedial värld. De skapar större möjligheter till expansion. Detta då de 

har karaktärsdrag som kan utvecklas.  

Huvudrollen har en stor vikt i narrativet. Enligt Nikolajeva (2017) relaterar barn till 

huvudkaraktären så pass att de enbart är intresserade av huvudrollens framgång. Hur det 

egentligen går för birollerna är inte intressant för barn, då de själva identifiera sig med 

huvudrollen. Detta förändras vid vuxen ålder då barn och vuxna ser olika på vem som 

innehar huvudrollen (Nikolajeva, 2017). Exempel på detta är Nalle Puh. Där har Christoffer 

Robin rollen som den förståndige, vilket gör att vuxna ser på honom som en huvudroll. Barn 

ser mest troligen Nalle Puh som huvudroll, då han är i fokus. Om barn intresserar sig för den 

karaktär som står mest i fokus borde även Extraktion tas i beaktande när karaktärerna 

skrivs, då barn kan ta med sig kunskap och influeras av karaktärerna. I både Cars och Frozen 

är huvudrollernas narrativ positiva. Med det menas att ingen av karaktärerna kommer till 

skada i slutet. Det ska gå att lyfta karaktärerna vidare till nya expansionen.  

Enligt Pietschmann et al. (2014) har även karaktärerna en stor del när det kommer till 

försäljning av merchandise. Det ger ekonomiska tillgångar då barn kan skapa relationer till 

karaktärer och då de själva kommer att efterfråga mer om sina leksaker, när de får vetskapen 

om att det finns filmer (Danovitch och Mills, 2014). Nikolajeva (2000) berättar också hur 

karaktärerna ska kunna vara något som barn kan identifiera sig med. I och med detta 

är antropomorfism ofta förekommande, till exempel att protagonisten är djur, leksaker eller i 

Cars fall fordon. Frozen har en snögubbe. Vi anser att det kan vara till fördel att använda sig 
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av föremål som karaktärer. Detta för att föremål förekommer i båda transmediala världarna, 

främst för att barn enklare kan relatera till föremål med känslor än vuxna (Nikolajeva, 2000). 

Detta beror på åldersprocessen. Om Cars hade varit barn istället för bilar skulle de fem år 

som passerat mellan Cars och Cars 2 synts på barnen. Hade det varit vuxna istället för bilar 

hade det inte synts lika tydligt att de åldrats, men det hade varit svårare för barn att relatera 

till karaktärerna.  

Så i ett lyckat transmedialt narrativ för barn bör det finnas en stark huvudkaraktär och en 

härlig sidekick. Att använda föremål som karaktärer fungerar lika bra som att använda barn. 

Vuxna kan ersättas av föremål. Det syns i både Cars och Frozen att det inte direkt finns några 

vuxna huvudroller.  

5.4 Tillgänglighet 
Tillgänglighet är den sista delen som vi anser viktig i ett framgångsrikt transmedialt narrativ 

riktat till barn. Barn, som tidigare nämnts, saknar tillstånd att skapa egna konton på sociala 

medier. Det betyder att behovet hos barnen är att få tillgång till materialet. Det är viktigare 

än möjligheten att kunna sprida materialet.  Alltså är inte Spridbarhet i detta fallet viktigt 

utan Succession (Sharma et al., 2016). Danovitch och Mills (2014) argumenterar för att barn 

fäster sig vid karaktärer, vilket leder till att barn vill ha produkter där karaktären återfinns. 

Barn får se filmen, vill ha en bok, efter det leksaker och så vidare. Det kan också fungera på 

sociala medier, barn ser ett klipp med Frozen på Youtube och klickar sig vidare till andra 

relaterade videos. Alla delar i Cars och Frozens ekosystem är lättillgängliga utan att de sprids 

av konsumenten. Det innebär att Spridbarhet, som är viktigt för transmedialt berättande inte 

är lika väsentligt, när det riktas till barn. Även viktigt är att alla dessa olika delar fungerar 

som ingångsportar i den transmediala världen (Jenkins, 2003). På grund av 

olika förutsättningar att få tillgång till olika medier, behövs det olika ingångsportar.  

Vi anser att tillgänglighet är viktigt i ett lyckat transmedialt narrativ för barn, då barn inte 

har någon större möjligheter att sprida transmedia på internet. Så för att att barn ska få 

tillgång till en transmedial värld, måste material från världen vara tillgängligt för ett barn 

mellan tre till tolv år. 
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6. Avslutande reflektioner 
 

Syftet med denna undersökning var att identifiera de delar som förekommer i framgångsrika 

transmediala narrativ som riktar sig till barn. Detta har gjorts utefter en kartläggning av 

Frozen och Cars transmediala ekosystem efter en modell framtagen av Jung et al. (2016). 

Båda ekosystemen jämfördes och analyserades efter teorier inom transmedia (Blumenthal & 

Xu, 2012; Jenkins, 2003, 2010; Scharma et al., 2016) och hur narrativ skrivs för 

barn(Nikolajeva, 2000, 2017). Med hjälp av denna metod kunde vi ta fram fyra stycken 

komponenter som behöver inkluderas vid designandet av ett transmedialt narrativ för barn. 

De fyra komponenterna är: Värld, Innehåll, Karaktärer och Tillgänglighet.  

Det denna studie bidrar med till forskningen är att från Jenkins (2010) sju principer av 

transmedia, lyfta fram de fyra delar som behövs tas i akt vid designandet av ett framgångsrikt 

transmedialt narrativ till barn. Ett resultat som både är viktig för forskningen kring 

transmedialt berättande och för dem som har som ambition att skapa lika framgångsrika 

narrativ som Cars och Frozen.      

Då denna studie bygger på en kvalitativ datainsamling kan det diskuteras huruvida det går 

att generalisera vårt resultat. Men då denna fallstudie riktas mot ett område där det ännu 

inte bedrivits studier, kan resultatet bli värdefullt för vidare forskning.  

Då extraktion är förekommande i transmediala narrativ för barn så anser vi att 

Transmedia play bör vara en del av barns utbildning. På grund av att barn har redan ett 

intresse för att lära sig.   

Det skulle vara intressant att i framtiden se transmediala berättelser tas fram tillsammans 

med barn, då vi anser att det skulle underlätta förståelsen av barns behov och deras 

användande av teknik. Detta skulle i slutändan kunna bli en del av en framgångsrik 

produktion. Under arbetets gång har vi även sett att användning av musik, nöjesfält och 

leksaker är områden som kan bidra till framgångsrika transmediala narrativ. Fortsatt 

forskning inom detta område är intressant för de som producerar transmediala narrativ. 
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Bilaga 1 

Cars karraktärs katagorisering.   
 

Namn Kod B1 B2 B3 B4 

Lightning McQueen M1 Huvud Huvud Huvud Extra 

Doc Hudson M2 Huvud Biroll Biroll Extra 

Sally Carrera M3 Huvud Huvud Huvud Extra 

Mater M4 Huvud Biroll Huvud Extra 

Ramone M5 Biroll Biroll - Extra 

Luigi M6 Biroll Biroll Huvud Extra 

Guido M7 Biroll Biroll Huvud Extra 

Flo M7 Extra Biroll - Extra 

Sarge M8 Extra Biroll Biroll Extra 

Sheriff M9 Biroll Biroll Biroll Extra 

Fillmore M10 Extra - Biroll Extra 

Lizzie M11 Extra Biroll Extra Extra 

Mack M12 Biroll Extra - Extra 

Red M13 Extra - - Extra 

Chick Hicks M14 Biroll Biroll Huvud Extra 

Strip Weathers M15 Biroll - - Extra 

Harv M16 Biroll - - Extra 

Bob Cutlass M17 Extra - - Extra 

Darrell Cartrip M18 Biroll - Extra Extra 

Van M19 Extra - - Extra 

Minny M20 Extra - - Extra 

Tex M21 Extra - - Extra 

Rusty Rust-eze M22 Extra - - Extra 

Dusty Rust-eze M23 Extra - - Extra 

Mrs The King M24 Extra - - Extra 

Fred M25 Extra - - Extra 

Dale Earnhardt Jr. M26 Extra - - Extra 

Jay limo M27 Extra - - Extra 

Mia & Tia M28 Extra - Biroll Extra 

Finn McMissile M29 - - - Extra 

Holley Shiftwell M30 - - - Extra 

Sir Miles Axelrod M31 - - - Extra 

Francesco Bernoulli M32 - - - Extra 
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Raoul CaRoule M33 - - - Extra 

Jeff Gorvette M34 - - - Extra 

Shu Todoroki M35 - - - Extra 

Nigel Gearsley M36 - - - Extra 

Miguel Camino M37 - - - Extra 

Max Schnell M38 - - - Extra 

Carla Veloso M39 - - - Extra 

Brent Mustangburger M40 - - - Extra 

Grem M41 - - - Extra 

Professor Zündapp M42 - - - Extra 

Acer M43 - - - Extra 

Uncle Topolino M44 - - - Extra 

David Hobbscap M45 - - - Extra 

Mel Dorado M46 - - - Extra 

Tomber M47 - - - Extra 

Siddeley M48 - - - Extra 

Rod Redline M49 - - - Extra 

Victor Hugo M50 - - - Extra 

Alexander Hugo M51 - - - Extra 

Crabby M52 - - - Extra 

The Queen M53 - - - Extra 

DJ M54 Biroll Extra Huvud Extra 

Boost M55 Biroll Extra Huvud Extra 

Wingo M56 Biroll Extra Huvud Extra 

Snot Rod M57 Biroll Extra Extra Extra 

Namn Kod B5 B6 B7 B8 

Lightning McQueen M1 Biroll Huvud Huvud Huvud 

Doc Hudson M2 Extra Huvud Huvud - 

Sally Carrera M3 Extra - - Extra 

Mater M4 Huvud Huvud Huvud Huvud 

Ramone M5 Extra Huvud Huvud Extra 

Luigi M6 Extra Huvud Huvud Biroll 

Guido M7 Biroll Extra Huvud Biroll 

Flo M7 Extra Huvud Huvud Biroll 

Sarge M8 - Huvud Huvud Biroll 

Sheriff M9 Huvud Extra Extra Extra 

Fillmore M10 Extra Huvud Huvud Extra 

Lizzie M11 Extra Extra - Extra 

Mack M12 Extra Extra Huvud - 



39 

 

 

Red M13 Extra Extra - Extra 

Chick Hicks M14 - - Huvud - 

Strip Weathers M15 - - - - 

Harv M16 - - - - 

Bob Cutlass M17 - - - - 

Darrell Cartrip M18 - - - - 

Van M19 - - - - 

Minny M20 - - - - 

Tex M21 - - - - 

Rusty Rust-eze M22 - - - - 

Dusty Rust-eze M23 - - - - 

Mrs The King M24 - - - - 

Fred M25 - Extra Biroll - 

Dale Earnhardt Jr. M26 - - - - 

Jay limo M27 - - - - 

Mia & Tia M28 - Extra Huvud Extra 

Finn McMissile M29 - - - - 

Holley Shiftwell M30 - - - - 

Sir Miles Axelrod M31 - - - - 

Francesco Bernoulli M32 - - - - 

Raoul CaRoule M33 - - - - 

Jeff Gorvette M34 - - - - 

Shu Todoroki M35 - - - - 

Nigel Gearsley M36 - - - - 

Miguel Camino M37 - - - - 

Max Schnell M38 - - - - 

Carla Veloso M39 - - - - 

Brent Mustangburger M40 - - - - 

Grem M41 - - - - 

Professor Zündapp M42 - - - - 

Acer M43 - - - - 

Uncle Topolino M44 - - - - 

David Hobbscap M45 - - - - 

Mel Dorado M46 - - - - 

Tomber M47 - - - - 

Siddeley M48 - - - - 

Rod Redline M49 - - - - 

Victor Hugo M50 - - - - 

Alexander Hugo M51 - - - - 
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Crabby M52 - - - - 

The Queen M53 - - - - 

DJ M54 - - - - 

Boost M55 - - - - 

Wingo M56 - - - - 

Snot Rod M57 - Extra - - 

Namn Kod B9 B10 B11 B12 

Lightning McQueen M1 Huvud Huvud Huvud - 

Doc Hudson M2 Huvud Extra Huvud - 

Sally Carrera M3 Huvud Biroll Huvud - 

Mater M4 Huvud Huvud Huvud - 

Ramone M5 Huvud Extra Huvud - 

Luigi M6 Huvud Biroll Huvud - 

Guido M7 Huvud Biroll Huvud - 

Flo M7 Huvud Extra Huvud - 

Sarge M8 Huvud Extra Huvud - 

Sheriff M9 Huvud Extra Huvud - 

Fillmore M10 Huvud Extra Huvud - 

Lizzie M11 Huvud Extra Huvud - 

Mack M12 Huvud Extra Huvud - 

Red M13 Huvud Extra Huvud - 

Chick Hicks M14 - - Huvud - 

Strip Weathers M15 Huvud - Huvud - 

Harv M16 - - Biroll - 

Bob Cutlass M17 Huvud - Huvud - 

Darrell Cartrip M18 Huvud Extra Huvud - 

Van M19 Huvud Extra Huvud - 

Minny M20 Huvud Extra Huvud - 

Tex M21 - - Huvud - 

Rusty Rust-eze M22 - - Biroll - 

Dusty Rust-eze M23 - - Biroll - 

Mrs The King M24 - - Biroll - 

Fred M25 - - Huvud - 

Dale Earnhardt Jr. M26 Huvud - Huvud - 

Jay limo M27 Huvud - Huvud - 

Mia & Tia M28 Huvud - Huvud - 

Finn McMissile M29 Huvud Huvud Huvud - 

Holley Shiftwell M30 Huvud Huvud Huvud - 

Sir Miles Axelrod M31 Huvud Huvud Huvud - 
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Francesco Bernoulli M32 Huvud Biroll Huvud - 

Raoul CaRoule M33 Huvud Extra Huvud - 

Jeff Gorvette M34 Huvud Extra Huvud - 

Shu Todoroki M35 Huvud Extra Huvud - 

Nigel Gearsley M36 Huvud Extra Huvud - 

Miguel Camino M37 Huvud Extra Huvud - 

Max Schnell M38 Huvud Extra Huvud - 

Carla Veloso M39 Huvud Extra Huvud - 

Brent Mustangburger M40 Huvud Extra Huvud - 

Grem M41 Huvud Extra Huvud - 

Professor Zündapp M42 Huvud Huvud Huvud - 

Acer M43 Huvud Extra Huvud - 

Uncle Topolino M44 Huvud Biroll Huvud - 

David Hobbscap M45 Huvud Extra Huvud - 

Mel Dorado M46 Huvud Extra Huvud - 

Tomber M47 Huvud Biroll Huvud - 

Siddeley M48 Huvud Biroll Huvud - 

Rod Redline M49 Huvud Biroll Huvud - 

Victor Hugo M50 Huvud Extra Huvud - 

Alexander Hugo M51 Huvud Extra Huvud - 

Crabby M52 Huvud Extra Huvud - 

The Queen M53 - Extra Biroll - 

DJ M54 - - Biroll - 

Boost M55 - - Biroll - 

Wingo M56 - - Biroll - 

Snot Rod M57 - - Biroll - 

Namn Kod B13 B14 B15 B16 

Lightning McQueen M1 Huvud Huvud Biroll Huvud 

Doc Hudson M2 - - - - 

Sally Carrera M3 Extra - Biroll - 

Mater M4 Biroll - Biroll Huvud 

Ramone M5 - Biroll Biroll - 

Luigi M6 - - Biroll Huvud 

Guido M7 - - Biroll Huvud 

Flo M7 - Biroll - - 

Sarge M8 - Extra Biroll Huvud 

Sheriff M9 Extra - - - 

Fillmore M10 - Biroll Biroll Huvud 

Lizzie M11 - - Biroll - 
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Mack M12 - - Biroll - 

Red M13 Extra - Biroll - 

Chick Hicks M14 - Biroll - - 

Strip Weathers M15 - - - - 

Harv M16 - - - - 

Bob Cutlass M17 - - - - 

Darrell Cartrip M18 - - - - 

Van M19 - - - - 

Minny M20 - - - - 

Tex M21 - - - - 

Rusty Rust-eze M22 - - - - 

Dusty Rust-eze M23 - - - - 

Mrs The King M24 - - - - 

Fred M25 - - - - 

Dale Earnhardt Jr. M26 - - - - 

Jay limo M27 - - - - 

Mia & Tia M28 - - - - 

Finn McMissile M29 Biroll - - Huvud 

Holley Shiftwell M30 Biroll - - Huvud 

Sir Miles Axelrod M31 - - - Huvud 

Francesco Bernoulli M32 Extra Huvud - Huvud 

Raoul CaRoule M33 - Biroll - Huvud 

Jeff Gorvette M34 - - - Huvud 

Shu Todoroki M35 - - - Huvud 

Nigel Gearsley M36 - - - Huvud 

Miguel Camino M37 - - - Huvud 

Max Schnell M38 - - - Huvud 

Carla Veloso M39 - - - - 

Brent Mustangburger M40 - - - - 

Grem M41 - - - Huvud 

Professor Zündapp M42 Extra - - Huvud 

Acer M43 - - - Huvud 

Uncle Topolino M44 - - - - 

David Hobbscap M45 - - - - 

Mel Dorado M46 - - - - 

Tomber M47 - - - Biroll 

Siddeley M48 - - - - 

Rod Redline M49 - - - - 

Victor Hugo M50 - - - - 
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Alexander Hugo M51 - - - - 

Crabby M52 - - - - 

The Queen M53 - - - - 

DJ M54 - - - - 

Boost M55 - - - - 

Wingo M56 - - - - 

Snot Rod M57 - - - - 

 

Cars karraktärs katagorisering.   

Namn Kod F16 F17 F18 F19 

 

Elsa K0 Huvud - Biroll Huvud 

Anna K1 Huvud Extra Biroll Huvud 

Olaf K2 Biroll Huvud Biroll Huvud 

Kristoff K3 Biroll - Biroll Huvud 

Sven K4 Biroll Extra Biroll Huvud 

Hans K5 Biroll - Biroll Huvud 

Duke of Weselton K6 Extra - - Biroll 

Grand Pabbie K7 Extra - Biroll Huvud 

Oaken K8 Extra - - - 

Bulda K9 Extra - - - 

Marshmallow K10 Extra Extra Biroll Huvud 

King Agnarr K11 Extra - - - 

Queen Iduna K12 Extra - - - 

Snowgies K13 - - - - 

Kai K14 Extra - - - 

Gerda K15 Extra - - - 

Caleb K16 - - - - 

Lars K17 - - - - 

Runo K18 - - - - 

Rudi K19 - - - - 

Francis K20 Extra - - Biroll 

Erik K21 Extra - - Biroll 

Little Rock K22 - - - - 

Namn Kod F4 F5 F6 F7 

Elsa K0 - Huvud Huvud Huvud 

Anna K1 - Huvud Huvud Huvud 

Olaf K2 Huvud Huvud - Biroll 
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Kristoff K3 - Huvud Biroll Biroll 

Sven K4 - Huvud Extra Biroll 

Hans K5 - - Extra Biroll 

Duke of Weselton K6 - - Extra Extra 

Grand Pabbie K7 - - Extra Extra 

Oaken K8 - - Extra Extra 

Bulda K9 - - Extra Extra 

Marshmallow K10 - - Extra Extra 

King Agnarr K11 - - Extra Extra 

Queen Iduna K12 - - Extra Extra 

Snowgies K13 - - - - 

Kai K14 - - - Extra 

Gerda K15 - - - Extra 

Caleb K16 - - Extra - 

Lars K17 - - Extra - 

Runo K18 - - Extra - 

Rudi K19 - - Extra - 

Francis K20 - - - Extra 

Erik K21 - - - Extra 

Little Rock K22 - - - - 

Namn Kod F8 F9 F10 F11 

Elsa K0 Huvud Biroll Biroll Huvud 

Anna K1 Huvud Biroll Biroll Huvud 

Olaf K2 Biroll Biroll Biroll Biroll 

Kristoff K3 Biroll Biroll Biroll Biroll 

Sven K4 Biroll Extra Biroll Biroll 

Hans K5 Biroll Extra Biroll Extra 

Duke of Weselton K6 Extra Extra - - 

Grand Pabbie K7 Extra Extra - Extra 

Oaken K8 - Extra Biroll - 

Bulda K9 Extra - - - 

Marshmallow K10 Extra Extra Biroll Extra 

King Agnarr K11 - - - - 

Queen Iduna K12 - - - - 

Snowgies K13 - - - - 

Kai K14 - - - - 

Gerda K15 - - - - 

Caleb K16 - - - - 

Lars K17 - - - - 
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Runo K18 - - - - 

Rudi K19 - - - - 

Francis K20 - Extra - - 

Erik K21 - Extra - - 

Little Rock K22 - - - - 

Namn Kod F12 F13 F14 F15 

Elsa K0 Huvud - Extra Huvud 

Anna K1 Huvud - Extra Huvud 

Olaf K2 Biroll - Extra Huvud 

Kristoff K3 Biroll - Extra Huvud 

Sven K4 Extra - Extra Huvud 

Hans K5 Extra - Extra - 

Duke of Weselton K6 - - Extra - 

Grand Pabbie K7 
 

- Extra - 

Oaken K8 Extra - Extra - 

Bulda K9 - - Extra - 

Marshmallow K10 Extra - Extra - 

King Agnarr K11 - - - - 

Queen Iduna K12 - - - - 

Snowgies K13 Biroll - - - 

Kai K14 - - Extra - 

Gerda K15 - - Extra - 

Caleb K16 - - - - 

Lars K17 - - - - 

Runo K18 - - - - 

Rudi K19 - - - - 

Francis K20 - - Extra - 

Erik K21 - - Extra - 

Little Rock K22 - - - Huvud 

Namn Kod F16 F17 F18 F19 

Elsa K0 Huvud Huvud Huvud - 

Anna K1 Huvud Huvud Huvud - 

Olaf K2 Huvud Huvud Huvud Huvud 

Kristoff K3 Huvud Huvud Huvud - 

Sven K4 Huvud Huvud Huvud - 

Hans K5 - - - - 

Duke of Weselton K6 - - - - 

Grand Pabbie K7 - - - - 

Oaken K8 - - Huvud - 
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Bulda K9 - - - - 

Marshmallow K10 - - - - 

King Agnarr K11 - - - - 

Queen Iduna K12 - - - - 

Snowgies K13 - - - - 

Kai K14 - - - - 

Gerda K15 - - - - 

Caleb K16 - - - - 

Lars K17 - - - - 

Runo K18 - - - - 

Rudi K19 - - - - 

Francis K20 - - - - 

Erik K21 - - - - 

Little Rock K22 Huvud Huvud Huvud - 

 

 

 


